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PHỎNG VẤN 
  
Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam 

  
  

1. Xin Bà chia sẻ đánh giá của mình về việc thực hiện quyền con người giai đoạn 2016 – 2021 
của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch?  

  
Trước tiên, UNDP đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã tham gia tích cực vào các cơ chế nhân 
quyền trong giai đoạn 2016-2020, từ Rà soát Định kỳ phổ quát (UPR), đến Đánh giá theo các Công 
ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Quyền kinh tế, xã hội, và văn hóa (ICESCR), 
cũng như Công ước chống Tra tấn (CAT), Công ước về Quyền của Người Khuyết tật (CRPD) và Công 
ước Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt chủng tộc (CERD). 
  

Tôi muốn tập trung vào giai đoạn kể từ lần Rà soát định kỳ phổ quát gần đây nhất của Việt Nam, 
vào năm 2019. UNDP và Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội thảo tham vấn về Dự thảo thứ hai của Báo 
cáo giữa kỳ tự nguyện đầu tiên của Việt Nam về việc thực hiện các khuyến nghị  đã nhận được sau 

khi Rà soát định kỳ phổ quát được phổ biến vào năm 2019. Báo cáo Giữa kỳ là cơ sở để phản ánh 
những tiến bộ đã đạt được, chẳng hạn về các quyền kinh tế và xã hội, cũng như về các lĩnh vực 
cần nỗ lực nhiều hơn, bao gồm tiếp cận công lý và sự tham gia bao trùm của người dân. 

  
LHQ hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ trong việc đánh giá toàn diện và theo dõi việc thực 
hiện các khuyến nghị nhận được sau Đánh giá định kỳ chung UPR. Báo cáo giữa kỳ khẳng định rằng 
cần thiết phải xây dựng các phương pháp hiệu quả hơn để đo lường việc thực hiện thông qua việc 
thiết lập các chỉ số thích hợp, các chỉ số này liên quan đến việc thu thập dữ liệu và bằng chứng để 
thể hiện sự tiến bộ. Chúng tôi đề xuất Việt Nam cần xác định các ưu tiên cho việc thực hiện các 
khuyến nghị của UPR trong thời gian từ nay đến đánh giá chu kỳ thứ 4.  
  
Tuy nhiên, bản báo cáo này không phải là đích đến cuối cùng, mà là một phần của quá trình thúc 
đẩy việc thực hiện quyền con người thông qua việc thực hiện các khuyến nghị của Rà soát định kỳ 
phổ quát UPR và tất cả các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, trong đó có những nghĩa vụ được 
đưa vào Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững. UNDP hoan nghênh việc xây dựng 
dự thảo Báo cáo giữa kỳ và cơ hội được đóng góp ý kiến để xây dựng báo cáo. Trong tình hình  
COVID-19 và những thách thức khác, chúng ta đã có nhiều tiến bộ kể từ chu kỳ 3 của Rà soát định 

kỳ phổ quát UPR, trong các lĩnh vực như giảm nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và tỷ lệ người 
biết chữ. 
  

Mặc dù Việt Nam đã đạt được tiến bộ tốt trong việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến các 
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề. Việt Nam chưa có một cơ 
quan nhân quyền quốc gia độc lập - một trong những chỉ số toàn cầu của Mục tiêu phát triển bền 
vững số 16 về Quản trị và Tư pháp, và theo khuyến nghị trong chu kỳ 3 của Đánh giá định kỳ chung 
UPR. Ngoài ra, các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc đã đề cập đến mối lo ngại liên quan đến 
hạn chế của một số quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền tự do biểu đạt và tự do lập hội. 
  
  
2. Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHR) nhiệm kỳ 2014-

2016 và hiện đang ứng cử vào nhiệm kỳ 2023-2025. Bà đánh giá thế nào về việc Việt Nam 

Bản dịch 



tham gia vào các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc? Triển vọng trở thành thành viên 
trong thời gian tới như thế nào? 

  
  

Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan liên chính phủ trong hệ thống Liên hợp quốc, chịu trách 
nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu, đồng thời giải quyết các tình 
huống vi phạm nhân quyền và đưa ra các khuyến nghị về nhân quyền. 
  
Chúng tôi chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã được ASEAN đề cử là ứng cử viên của Hội đồng Nhân 
quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên 
hợp quốc là một cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao, vì các thành viên Hội đồng 
UNHR được kỳ vọng sẽ thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ nhân quyền, cả trong nước 
và quốc tế.    
  
Báo cáo giữa kỳ UPR tự nguyện đầu tiên của Việt Nam là một minh chứng về cam kết để chứng 
minh lý do Việt Nam nên được Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu bầu vào Hội đồng Nhân quyền.  Trở 

thành thành viên của Hội đồng là cơ hội để trở thành người đi đầu trong các lĩnh vực khác nhau, 
bao gồm vận động cho các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người để chống lại biến đổi 
khí hậu và giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, hòa bình và an ninh. Việc này cũng đi kèm 

với trách nhiệm không chỉ là báo cáo về các công ước nhân quyền mà còn đưa ra những bằng 
chứng về việc thực hiện các khuyến nghị nhận được. Cuối cùng, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ 
cùng với các nước chung tay ứng phó với các vấn đề nhân quyền phát sinh trên toàn thế giới, hợp 

tác đầy đủ với các cơ chế của Hội đồng, cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật, thực hành kinh 
nghiệm, bài học thành công cũng như những thách thức mà ASEAN đối mặt trong hành trình 
hướng tới phát triển bền vững, bao trùm.  
  
  
3. LHQ nói chung và UNDP nói riêng sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong việc đạt được các 

Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030, với con người là trung tâm, là chủ thể và là 
mục tiêu của sự phát triển? 
  

UNDP tự hào là đối tác lâu năm, tin cậy của Chính phủ Việt Nam và của Bộ Ngoại giao trong quá 
trình thực hiện bản Rà soát định kỳ phổ quátUPR quan trọng và có ý nghĩa này và trong các công 
tác khác. Gần đây, chúng tôi đã thống nhất với Chính phủ về các thông số chính cho Chương trình 
Quốc gia 5 năm tới và cảm thấy hứng khởi với những mục tiêu tham vọng của Chương trình này. 
  

UNDP thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ trong việc báo cáo và thực hiện các cơ chế nhân 
quyền khác nhau, bao gồm 05 trong số 07 công ước nhân quyền chính của Liên hợp quốc - cụ thể 
là Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự 

và Chính trị, Công ước về Quyền của Người Khuyết tật, Công ước Chống Tra tấn và Công ước Xóa 
bỏ Mọi Hình thức Phân biệt chủng tộc - cũng như Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về 
Kinh doanh và Quyền con người. 
  
Trong tất cả các quá trình và hoạch định chính sách này, UNDP cũng cố gắng đảm bảo sự tham gia 
của xã hội dân sự và các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng. Việc này gồm có các tập huấn về quyền con 
người cho thanh niên và sinh viên. Xã hội dân sự, thanh niên và các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng 
đều là những bên liên quan chính có chuyên môn và kinh nghiệm giúp đảm bảo hiệu quả của các 
khuôn khổ pháp lý và chính sách sẽ có tác động ở cấp cơ sở để không có người nào hoặc cộng 
đồng nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Tuần trước, chúng tôi đã kỷ niệm Ngày Quốc 
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tế về Người khuyết tật và UNDP cam kết ủng hộ phương châm của cộng đồng người 
khuyết tật: “Không thể nói về chúng tôi mà không có chúng tôi”. 

  
Cốt lõi và trung tâm của các Mục tiêu Phát triển Bền vững là nguyên tắc Không để ai bị bỏ 
lại Phía sau. UNDP cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam nhằm 
hiện thực hóa kế hoạc của Chính phủ vào năm 2030 vì một tương lai bền vững, công bằng và lấy 
người dân làm trung tâm.  


